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Zakład Fizyki Hadronów
• Badanie struktury hadronów , pochodzenie masy, własności materii jądrowej o dużej

gęstości i temperaturze - eksperyment HADES w GSI/FAIR w Darmstadt (Niemcy)
• Spektroskopia hadronów z kwarkami dziwnymi i powabnymi i poszukiwanie stanów
egzotycznych – eksperyment PANDA w budowie w GSI/FAIR (2023)
• Zastosowanie wiązek protonowych do leczenia nowotworów
Struktura hadronów
proton
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Gęstość (Kg/m3)

GSI (20 km na południe od Frankfurtu n. Menem) - Obecnie
18Tm (1.8 T magnets)
SIS 18
GSI-FAIR (> 2018)
U73+
1.0 GeV/u 109 ions/s
protony 4.5 GeV
2.8x1013/s
piony ! 0.5-2 GeV/c

SIS 100
Au do 8-10 GeV/u 1012 ions/s
protony do 30 GeV
2.8x1013/s
Wiązki wtórne
Wiązki radioaktywne do 1.5 GeV/u
Antyprotony do 30 GeV

PANDA
Pierścienie akumulacyjne
HESR: Antyprotony 1.5- 15 GeV
HADES
Międzynarodowy Instytut badań Fizyki
Antyprotonów i Ciężkich Jonów- UJ koordynuje
badania polskich grup badawczych

Eksperyment PANDA

Eksperyment HADES

(antiProton Annihilations at Darmstadt) High Acceptance DiElectron
Spectrometer … w GSI od 2002
od 2023
www-hades.gsi.de
www-panda.gsi.de

Kontakt: piotr.salabura@uj.edu.pl;
jerzy.smyrski@uj.edu.pl

Instrumentarium w eksperymentach fizyki hadronowe
Przykład: Stacje detektorów słomkowych do pomiaru pozycji śladów
(precyzja około 150m) dla eksperymentu PANDA, HADES

Instrumentarium : dedykowana elektronika
odczytu dla detektorów cząstek jonizująch
• Uniwersalna Płyta TRB oparta na programowalnych
układach FPGA do pomiaru czasu z precyzja do 40
ps z transmisja danych cyfrowych (do 200 MB/s)

poprzez GbEthernet
• Układy analogowe ASIC do pomiaru i kształtowania

impulsów z detektorów słomkowych

Plyta TRB

• Algorytmy do wyszukiwania śladów cząstek w
detektorach słomkowych w czasie rzeczywistym

(układy FPGA z wbudowanymi procesorami –
system-on-chip)

• Analiza danych on-line
Zdjecie pod mikroskopem układu ASIC wyk.
w technologi 0.35 m CMOS

Tematy prac magisterskich
http://users.uj.edu.pl/~salabura/Fizjad/prace_magiserskie_2018.pdf
Symulacje dla planowanych eksperymentów HADES w ośrodku FAIR w GSI Darmstadt (opiekun P.
Salabura)
Produkcja i rozpady elektromagnetyczne barionów w reakcjach pion-proton przy pomocy spektrometru HADES.
Symulacje Monte Carlo oparte na generatorach zdarzeń w środowisku ROOT/GEANT bazującym na języku C++. Celem jest

określenie koniecznej statystyki do przeprowadzenia planowanych eksperymentów, tła oraz zapoznanie się z fizyką planowanych
eksperymentów. Możliwy jest także udział w eksperymentach planowanych w GSI Darmstadt planowanych w drugiej połowie 2019

Badanie produkcji rozkładów kątowych par dielektronowych w reakcjach pion-nukleon (opiekun P.
Salabura)
Analiza rozkładów kątowych par e+e- zmierzonych w reakcji pion-nukleon przy pędzie wiązki 0.69 GeV/c pod . Porównanie
uzyskanych różniczkowych przekrojów czynnych do przewidywań modelowych opartych na rożnych modelach struktury barionów.
Analiza danych + symulacje Monte Carlo . Praca w środowisku ROOT (język C++). Zapoznanie się z podstawami spektroskopii
barionów i metodami analizy opartymi na rozkładzie amplitudy reakcji na fale parcjalne

Rozwój Algorytmów rekonstrukcji śladów w detektorach słomkowych dla spektrometrów
HADES/PANDA (opiekunowie P. Salabura, G. Korcyl, J. Smyrski)
Rozwój algorytmów rekonstrukcji torów w czasie rzeczywistym lub "off-line" dla detektora słomkowego w oparciu o dane
uzyskane z pomiarów promieniowania kosmicznego i protonów. Praca obejmuje także udział w pomiarach i ich przygotowanie.
Student będzie miał możliwość zapoznania się fizyką i szczegółami technicznymi detektorów gazowych, a także nowoczesną

elektroniką do ich odczytu (układy TRB, ASIC) oraz z analizą danych z detektorów słomkowych (środowisko Root).

Tematy prac magisterskich
http://users.uj.edu.pl/~salabura/Fizjad/prace_magiserskie_2018.pdf
Skaner do sprawdzania geometrii detektorów słomkowych.
W ramach pracy uruchomiony zostanie skaner o polu przesuwu 200 cm x 120 cm, wykorzystujący skolimowaną wiązkę
promieni X do precyzyjnych pomiarów pozycji drutów anodowych oraz katod w gazowych detektorach słomkowych.
Przetestowane zostaną również inne sposoby obrazowania wykorzystujące: (i) skolimowaną wiązkę cząstek beta,
(ii) analizę zdjęć wykonywanych mikroskopem oraz (iii) pomiary przy pomocy laserowego czujnika odległości.

Student będzie miał możliwość zapoznania się z fizyką detektorów gazowych, z analizą danych przy pomocy
oprogramowania Root, a także ze sterowaniem skanera (silniki krokowe, konwertery ADC) przy pomocy płytki BeagleBone
Black (C++, Python, Assembler).

Budowa prototypu paskowego detektora scyntylacyjnego odczytywanego przez fotopowielacze
krzemowe.
Zbudowany zostanie prototyp detektora scyntylacyjnego do pomiaru czasu przelotu w eksperymencie PANDA,

charakteryzujący się małą masą oraz możliwością pracy w silnych polach magnetycznych, dzięki zastosowaniu
fotopowielaczy krzemowych. Temat idealny dla osób lubiących samodzielnie eksperymentować, gdyż cały projekt
obejmujący montaż detektora, podłączenie elektroniki odczytu, oprogramowanie elektroniki odczytu, testy i analiza danych może być
wykonana przez studenta

